
 

„Liikumisõpetus koolieelses eas“ õppekava 

Täienduskoolitusasutu

se nimetus 

Koolituskeskus Luwi 

Õppekava nimi Liikumisõpetus koolieelses eas 

Õppekavarühm  Koolieelikute õpetajate koolitus  

Õppe kogumaht 

(akadeemilistes 

tundides) 

6 akadeemilist kontakttundi 

Õppekava koostamise 

alus 

 

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava §23. Liikumine  
 

Sihtgrupp  Lasteaiaõpetajad, lapsehoidjad, lastega tegelejad, lapsevanemad 

Õppe alustamise 

tingimused 

Koolitusel osalemine eeldab vajadust tegeleda liikumisõpetusega 

Õppe eesmärk 

 

„Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja 

vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud 

liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse 

liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline 

tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja 

eduelamus.“ (Leila Oja) 

Õpiväljundid 

 

 

Koolituse läbinu: 

1) teab lapse arengu eeldatavaid tulemusi; 

2) oskab siduda omavahel erinevaid ainevaldkondi; 

3) omab ülevaadet liikumisalastest teadmistes; 

4) suudab luua ja juhtida liikumismängu. 

 

Õppesisu liikumisalased üldteadmised–  arusaamad ja teadmised, mis on seotud 

liikumise, enesekontrolli, hügieeni, ohutuse, terminoloogia ja mõistete 

valdkonnaga; 

liikumismängud – praktilisi näiteid erinevas vanuses lastega; 

ainetevaheline lõimimine – kuidas siduda erinevaid ainevaldkondi 

liikumisega; 

lapse arengu etapid. 

Õppemeetodid Loeng, seminar, praktilised tegevused 

Iseseisev töö - 

Õppematerjalide 

loend 

Karvunen, P. Liikumisrõõm. AS Ilo Kirjastus, 2003; 

Kulderknuo, E. Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad. Riiklik 

Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2009; 

Tea ja Toimeta nr 29 Liikumisest, 2005. 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

Õpilane on osalenud 80% õppetöös.  

Hindamismeetod: praktilise ülesande lahendamine vastavalt koolitaja 

poolt antud  juhistele. 

Hindamiskriteerium: praktilise harjutuse sooritamine. 

 

Etteantud juhistele ja vahenditele mõtleb välja liikumismängu ja 

tutvustab seda õpperühmas. 

Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument 

(tunnistus või tõend). 

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui 

õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 

väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja 

kompetentsust tagava 

Kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas 



 

 

 

kvalifikatsiooni või 

õpi- ja töökogemuse 

kirjeldus. 

Õppemaksu tasumise 

kord ja tähtaeg 

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve alusel või 

maksegraafiku alusel. 

Õppemaksu 

tagastamise alused ja 

kord 

https://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/  

Vaidluste 

lahendamise kord 

https://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/   

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

https://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/  

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

https://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/  

Õppekava kinnitamise 

aeg: 

10.11.2015 

Muudetud 03.05.2018 ja 15.09.2019 
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